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Den tyske pinschers aner kan fø-
res helt tilbage til tørvespidshun-
den, som beviseligt er den tidligst 

kendte hunderace i Europa. Racen 
blev for første gang registreret i Tysk-
land i 1840, hvor den blev brugt som  
gård-, hus- og staldhund. Den vog-
tede huset, ledsagede mennesket og 

var utrættelig i arbejdet med at be-
kæmpe og udrydde mus og rotter. 
Først relativt sent kom hunden ind 
i stuerne hos folk, og måske derfor 
har den bevaret sin robuste og hård-
føre fysik.

Pinschere og schnauzere
Oprindelig fødtes den tyske pin-
scher i samme kuld som schnauzere. 
Schnauzere var således oprindeligt 
ruhårede pinschere, og først senere 
blev de to racer renavlet som selv-
stændige racer. Dette slægtskab be-
tyder, at racerne stadig den dag i dag 
har fælles træk, og det betyder sam-
tidig, at den tyske pinscher tidligere 

Tysk Pinscher 
- karakterfast og energisk vagt- og selskabshund

Den ældste af pinscher-racerne, den tyske pinscher, var tæt på at forsvinde helt 

i 1960’erne, men blev reddet takket være et målrettet og grundigt tilrettelagt 

avlsarbejde i Tyskland. For den moderne tyske pinscher, som vi ser den herhjem-

me, betyder det, at nok er racen ikke så udbredt, men til gengæld er den meget 

sund og uden generelle helbredsmæssige problemer
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Nysgerrig og adræt – alt skal 

undersøges, også en næsten to 

meter høj brændestabel.
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fandtes i flere farvevarianter end de 
to, som avles i dag: nemlig den ens-
farvede rødbrune (flere nuancer ac-
cepteres) og den sorte med rødbrune 
aftegninger.

Den moderne pinscher
I slutningen af 1960’erne lykkedes det 
for en tysk opdrætter at afværge ra-
cens endeligt, som følge af en dalende 
popularitet. Først i 2001 kom den til 
at hedde tysk pinscher i Danmark 
– indtil da gik racen under navnet 
”mellempinscher”. I dag er avlsma-
terialet fornuftigt og populariteten 
er igen stigende, om end den tyske 
pinscher stadig er relativt sjælden 
herhjemme. Det menes, at der i dag 
er et sted under 50 individer af racen 
i Danmark.
Hundene er de rene energibundter, 
som sprudler af godt humør, energi 
og legelyst. De tyske pinschere er ube-

kymrede, intelligente og lærenemme 
af sind, og samtidig lette, adrætte og 
meget elegante i deres udstråling, 
hvilket også er årsagen til, at mange 
falder for de smukke hunde. Men un-
der hunderacens tiltrækkende ydre 
findes en vagt- og selskabshund med 
stor karakter.

ikke en hund for alle
- Lad os sige det med det samme: den 
tyske pinscher er ikke en hund for 
alle mennesker og slet ikke for første-
gangs hundeejere, fortæller opdræt-
ter Lisbeth Lundtoft, der selv har haft 
racen siden 2000. - Det er en utrolig 
selvstændig hund, som skal beskæf-
tiges både fysisk og mentalt for at tri-
ves. Derfor passer den kun til aktive 
mennesker, der samtidig er rolige og 
afbalancerede mentalt. Det hjælper 
f.eks. ikke spor at hidse sig op og råbe 
ad sin tyske pinscher. Gør du det, har 

MenTALiTeT: Den tyske 

pinscher er vagtsom, op-

mærksom, ubekymret og 

sprudlende af energi.

BehOV: Massevis af mo-

tion, gerne i form af frit løb, 

løbe- eller cykelture. sam-

tidig skal den beskæftiges 

mentalt, gerne gennem ly-

dighedstræning, agility eller 

soft-agility.

PeLsPLeJe: Minimal. pelsen 

er kort, glat og skifter ikke 

synderligt fra sommer til 

vinter.

sTØrreLse: højde for 

begge køn: 45-50 cm. Vægt 

for begge køn: 12-15 kg. 

Den tyske pinscher er – 

sin lille størrelse til trods 

– en meget karakterfast 

og psykisk stærk hund.
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du tabt det hele på gulvet. Hunden vil 
miste respekten for dig, og nægte at 
lystre eller følge dig. 
- Derudover elsker den tyske pinscher 
at bruge sine kræfter ved at løbe frit 
og den vil gerne med på en cykel- el-
ler løbetur. Behovet for fysisk udfol-
delse gør, at den trives bedst på gårde 
eller lignende, hvor den har rigtig god 
plads at bevæge sig på. Mindre kan 
også gøre det, hvis man så husker, at 
hunden skal motioneres og beskæf-
tiges med ture og træning, forklarer 
Lisbeth Lundtoft.

stiller særlige krav til deres ejer
- Tidligere var den tyske pinscher 
en meget barsk hund. Man har be-
stræbt sig på at avle hundene mildere, 
men man skal ikke fornægte denne 
fortid, hvor hundene levede ude og 
bl.a. skulle bevogte ejendommen. 
Man skal derimod være bevidst om, 
at en sådan hund stiller nogle sær-
lige krav. 
- Den tyske pinscher er i mange fa-
milier den ideelle familiehund, fordi 
den involverer sig dybt i sin familie, 
er meget kærlig og loyal overfor alle 
familiens medlemmer – særligt bør-
nene – og er altid klar på sjov og leg. 
Men det er en hunderace, som vir-
kelig kræver, at man tænker sig om. 
Man skal holde sin grund forsvarligt 
indhegnet og være indstillet på, at 
hundene gør meget. De trives fint i 
flok, men deres gøen kan nok være en 
prøvelse for et naboskab i et almin-
deligt parcelhuskvarter, siger Lisbeth 
Lundtoft. 

- Dens oprindelige brugsegenskaber 
som jagt- og vagthund er meget vel-
bevarede. Det betyder f.eks., at haven 
vil blive holdt fri for mus og mose-
grise, som hunden graver op af jor-
den, hvis den får færten af dem, hvil-
ket til gengæld resulterer i mindre 
klædelige huller i græsplænen.
- Husets gæster kan heller ikke bare 
gå lige ind ad døren, men skal først 
accepteres. Det foregår ved, at man 
viser hundene, at gæsterne er vel-
komne. Herefter er der til gengæld 
ingen problemer og den tyske pin-
scher vil være meget hengiven over 
for venner af huset. Men den skel-
ner meget tydeligt mellem, hvem der 
hører til, og hvem der ikke gør. Man 
skal derfor være ekstra opmærksom, 
f.eks. når børnene skal have nye lege-
kammerater på besøg, fortæller Lis-
beth Lundtoft.

Moderne træningsmetoder
- Den tyske pinscher er vant til at ar-
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Fart over feltet. Den tyske 

pinscher elsker at bruge 

sine kræfter på at løbe!

Den tyske pinscher hører under  

specialklubben Dansk schnauzer og 

Pinscher klub: www.dspk.dk


�  HUNDEN Nr. 5 - Maj �008  



  HUNDEN Nr. 5 - Maj �008   5 

1/1 annonce



bejde alene og elsker at jage alene 
– for sin egen skyld. Det kan der-
for være vanskeligt at lære den f.eks. 
at apportere, men det kan lade sig 
gøre. Jeg træner selv lydighed med 
mine hunde, hvor apportering ind-
går som en disciplin, siger Lisbeth 
Lundtoft. - Men det skal gøres med 
tålmodighed og respekt for hun-
den. Omvendt må man heller ikke 
være for blødsøden og lade hunden 
vælge, for så vil den lynhurtigt vælge 
at tage styringen i hele familien og 
vil fremover ikke acceptere, at andre 
forsøger at tage over. Du skal være 
hensynsfuld, konsekvent og rimelig 
i din opførsel og i din træning, kon-
kluderer Lisbeth.
- Moderne hundetræningsmetoder, 
som f.eks. klikkertræning, er me-
get velegnede til at træne tysk pin-
scher, fortæller Lisbeth Lundtoft. 
- Hundene vil gerne med; de ny-
der at komme ud at lave noget ak-
tivt sammen med deres ejere. De er 
adrætte og gode til at balancere, så 
agility og soft-agility er lige sagen. 

De er faktisk rigtig gode til at sam-
arbejde, når blot træningen foregår 
med stor variation! Til gengæld skal 
hundene føle, at det, de bliver bedt 
om, er rimeligt. Min ene tæve næg-
ter f.eks. at dække på græs, hvis der 
er koldt og fugtigt udenfor, lyder det 
fra en smilende Lisbeth Lundtoft.

kronprinsen
- Tag ikke fejl – den tyske pinscher er 
en stærk hund, selvom den egentlig 
ikke er ret stor. Den vil næsten altid 
på et eller andet tidspunkt forsøge at 
kræve sin plads som familiens over-
hoved. Det skal den naturligvis ikke 
have lov til, og her gælder det om at 
være bestemt og konsekvent. Hvis 
hunden f.eks. knurrer af dig eller vi-
ser tænder, når du beder den hoppe 
ned fra sofaen, er det på tide med et 
par lederskabsøvelser.
- Anvendelse af fysisk magt overfor 
en tysk pinscher er en meget dårlig 
idé – det kan meget vel ende med, at 
hunden svarer igen på samme måde, 
siger Lisbeth Lundtoft.

Vagt- og jagtinstinkt 
- Jeg har altid hundene i snor, når jeg 
har flere med på tur ad gangen. De-
res jagtinstinkt er så stærkt, at de vil 
forsøge at sætte efter det, hvis de får 
færten af noget vildt – og tilmed hyle 
og skrige for at komme af sted, siger 
Lisbeth Lundtoft.
- Den tyske pinscher har et meget ty-
deligt signalsprog, og andre hunde 
har generelt meget let ved at læse 
dem. Måske er det derfor, at de gene-
relt enes godt med fremmede hunde. 
Hjemme kan det dog være en anden 
sag, eftersom de tyske pinschere af 
natur er meget territoriale.
- Jeg råder altid kommende hvalpe-
købere til at tænke hele pakken grun-
digt igennem, hvis de overvejer at an-
skaffe sig en tysk pinscher. Særligt 
dem, der starter med at sige, at de er 
faldet for racen, fordi den er så flot. 
Ja, det synes jeg jo også at den er, smi-
ler Lisbeth Lundtoft, men det er en 
meget selvbevidst og viljestærk hund, 
så du er nødt til at se lidt på dig selv, 
før du vælger en tysk pinscher.  n

Den tyske pinscher opdrættes i to 

farver: rødbrun (flere nuancer ac-

cepteres) og sorte med rødbrune 

aftegninger.
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Opdrætter Lisbeth Lundtoft råder altid in-

teresserede hvalpekøbere til at tænke sig 

om en ekstra gang, inden de vælger en tysk 

pinscher.

G
RA

FI
KE

R:
 L

H
S

�  HUNDEN Nr. 5 - Maj �008  


